Тарифи по продукту
3.4.12
Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)
Тарифний план
Картка
Строк дії картки
СТАТТЯ/НАЗВА ТАРИФУ
Валюта Рахунку
1. Плата за обслуговування:
1.1. Картки , стягується щорічно1:
1.2. Рахунку, стягується щомісячно
1.3. Кредитної заборгованості, стягується щомісячно

ID Cardtype 7490 ID B2 548
ТП «Go Shopping»/24 (DS)
Visa Gold
5 років
СТАВКА ТАРИФУ
Українська грн.
299 грн.
не тарифікується
1,5%

2. Плата за оформлення та обслуговування Додаткової картки 2
150 грн.
3. Плата за оформлення/переоформлення Клієнту ПІН-коду
не тарифікується
4. Плата за переоформлення картки за ініціативою Клієнта3
100 грн.
5. Плата за Блокування/Розблокування картки за заявою Клієнта
не тарифікується
6. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних):
0,001%
6.1. протягом пільгового періоду
6.2. після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий
24%
період не поширюється
7. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
7.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні, та банків-партнерів за кордоном
7.1.1. в межах залишку на Рахунку
не тарифікується
7.1.2. за рахунок Кредиту
4,9% мін. 30 грн.
7.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків в Україні
7.2.1. в межах залишку на Рахунку
1,5% мін. 15 грн.
7.2.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
7.3. в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном4
7.3.1. в межах залишку на Рахунку
5,9% мін. 30 грн.
7.3.2. за рахунок Кредиту
5,9% мін. 30 грн.
8. Плата за безготівкову оплату Товарів4
не тарифікується
9. Плата за направлення Клієнту
9.1. паперового Рахунку-виписки поштою ( в т.ч. ПДВ)
17 грн.
9.2. електронного Рахунку-виписки електронною поштою
не тарифікується
10. Платіж за Основним боргом
0%
11. Плата за пропуск Мінімального платежу, здійснений:
11.1. вперше
100 грн.
11.2. 2-й раз поспіль
300 грн.
11.3. 3-й раз поспіль
500 грн.
11.4. 4-й раз поспіль
1000 грн.
12. Розмір процентів, що нараховуться на залишок по Рахунку (річних)
12%5
13. Комісія за здійснення конверсійних операцій
1,5%
14. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі Електронних

1

Стягується за кожен рік обслуговування Основний картки . Вперше стягується в рік обслуговування Основний картки , в якому на
Рахунку була відображена перша Операція з використанням Основної картка , в тому числі за всі попередні роки обслуговування
Основний картки (при їх наявності). За рік обслуговування Основний картки , в якому на Рахунку була відображена перша Операція з
використанням Основної картка , а також за всі попередні роки обслуговування Основний картки (при їх наявності), стягується в перший
день календарного місяця, що настає за місяцем, в якому на Рахунку була відображена перша Операція з використанням Основної картка .
За кожен наступний рік обслуговування Основний картки стягується в дату, яка відповідає першому дню календарного місяця, що настає
за місяцем, в якому був відкритий Рахунок. Рік обслуговування Основний картки дорівнює одному року, а відлік років обслуговування
Основний картки починається з дати відкриття Рахунку.
2
Стягується за кожен рік обслуговування Додатковою картки в перший день календарного місяця, наступного за місяцем в якому на
Рахунку була відображена перша Операція з використанням Додатковою картки .
3
Стягується в перший день календарного місяця, що настає за місяцем, в якому була переоформлена Основна та Додаткова карта.
4
У разі здійснення операції у валюті відімінній від валюти Рахунку одночасно може здійснюватися тимчасове блокування коштів у розмірі
5% за кожну операцію, які будуть автоматично розблоковані після списання з Рахунку суми операції з врахуванням конвертації, комісії за
здійснення операції і комісії за конвертацію згідно Тарифів.
5
Відсотки нараховуються на залишок коштів на Рахунку, рівний або перевищує 150 грн. На залишок власних коштів на Рахунку менше
150 грн. відсотки нараховуються за ставкою 0% річних. Виплата відсотків на позитивний залишок коштів, що знаходяться на Рахунку на
кінець кожного операційного дня, здійснюється Банком щомісяця виходячи з кількості днів в періоді нарахування (факт / факт), з
урахуванням вихідних (неробочих) днів, в останній робочий день поточного місяця, за період з дати останнього робочого дня попереднього
місяця по день, попередній останньому робочому дню поточного місяця, включаючи його.

розпоряджень:
14.1.на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях в Україні
14.1.1. в межах залишку на Рахунку
14.1.2. за рахунок Кредиту
14.2. на рахунки, відкриті в Банку:
14.2.1. в межах залишку на Рахунку
14.2.2. за рахунок Кредиту
15. Плата за здійснення платежів на рахунки отримувачів, визначених
Банком, що здійснюються на підставі Електронних розпоряджень

3 грн
4,9% мін. 30 грн.
не стягується
4,9% мін. 30 грн.
Тариф в залежності від отримувача:
не тарифікується або
тарифікується в розмірі до 2%, мин.1
6
грн. від суми операції
Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»

16. Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійсненні операції)
17. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта
17 грн.
у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс»7.
18. Пільговий період:
18.1. на першу після відкриття Рахунку операцію безготівкового
до 90 днів
розрахунку Картою
18.2. на другу та кожну наступну операцію безготівкового розрахунку
до 60 днів
Картою
19. Щомісячний тариф за Програмою страхування від нещасних випадків і
1%
хвороб 8
20. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
12 грн.
ризиків «Захист від шахрайства» 9
21. Плата за надання довідок про стан рахунку, відкритих по картковим продуктам*:
21.1. Надання довідки про стан Рахунку10
75,00 грн.
21.2. Надання довідки про закриття Рахунку на вимогу Клієнта 10
75,00 грн.
21.3. Надання довідки про підтвердження видачі платіжної картки
75,00 грн.
Клієнту (в т.ч. ПДВ)
21.4. Додаткові послуги: направлення Банком довідки поштою ( в т.ч.
6,00 грн.
ПДВ)**
22. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно***
10 грн.
23. Плата за надання копії Договору/Оферти по картковим продуктам ( в т.ч.
500 грн.
ПДВ)****
Програма лояльності CashBack
24. Програма лояльності
(кеш-бек)*****
25. Плата за зарахування на Рахунок коштів, переказаних з рахунків
1,5%
суб’єктів господарювання, відкритих в інших банках України******
26. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку, що здійснюється Банком на підставі письмових заяв
Клієнта (в т.ч. Постійних доручень), оформлених в підрозділах Банку 11:
26.1. на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України
1% мін 15 грн
26.2. комунальні платежі, послуги зв’язку, Інтернет-провайдерів,
2 грн.
телебачення
26.3. на рахунки, відкриті в Банку:
o на ім’я Клієнта
не тарифікується
o на ім’я іншого клієнта Банку
не тарифікується

6
7

Конкретний размір тарифу вказується в системі Інтернет-Банк під час здійснення операції .

Стягується в разі наявності достатнього залишку грошових коштів на Рахунку на дату такого списання, незалежно від наявності /
відсутності Операцій за підсумками Розрахункового періоду. Перший раз стягується після здійснення першої Операції. В разі відсутності
достатнього залишку коштів на дату списання, Послуга «SMS – сервіс» не припиняється. Абонентська плата за попередні періоди, в яких
плата не була списана через відсутності доступного залишку грошових коштів, буде списана після появи достатнього залишку грошових
коштів на Рахунку.
8
Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, нараховується в залежності від суми фактичної кредитної заборгованості,
згідно з умовами Договору страхування.
9
Стягується на користь Страхової компанії в Розрахункову дату, згідно з Договором страхування.
10 Банк на вимогу Клієнта, але не частіше одного разу на місяць безоплатно повідомляє (в усній формі при зверненні Клієнта особисто до
відділення Банку, на адресу електронної пошти, при зверненні Клієнта до Довідково-інформаційного центру Банку) Клієнту інформацію
про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надає виписку з Рахунку щодо погашення
Заборгованості, зокрема інформацію про платежі за Договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та
умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законом, іншими актами законодавства, а також договором
про споживчий кредит, на підставі поданої до Банку відповідної заяви за формою, встановленою Банком, підпис Клієнта у якій має бути
засвідчений уповноваженим представником Банку або нотаріально.
11
Стягується в дату відображення Операції на Рахунку. Розраховується від суми грошових коштів, що переказуються. Кредит на оплату
плати не надається. Не стягується в разі проведення моментальних платежів в АТМ або Cash-in. .

27. Плата за здійснення Банком розслідування згідно правил міжнародних
платіжних систем за заявою клієнта про неправомірне списання з Рахунку 12

300 грн.

* У разі оформлення довідки у відділенні - оплачується готівкою в касу Банку. У разі замовлення довідки в представництвах Банку, де
відсутня каса, при замовленні довідки шляхом відправки в Банк листа на паперовому носії - оплачується шляхом списання комісії з
рахунку Клієнта, згідно договірного списання відповідно до Умов надання і обслуговування платіжних карт ПАТ «Банк Форвард».
** тариф стягується додатково до тарифів про надання довідок.
*** стягується в Розрахункову дату, якщо за попередніх 365 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових
коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по
зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами.
Стягується за наявності на Рахунку
залишку власних коштів Клієнта в розмірі не більше 200 грн. (включно). Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру
встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
**** оплачується готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорах, які були
закриті більше 5 років тому, не видаються.
*****відповідно до Додатку №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карт ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
******Плата розраховується від суми кожного зарахування і списується з Рахунку в день зарахування на Рахунок. Кошти, що поступили,
стають доступними для використання наступного дня після їх зарахування на Рахунок.

Плата списується, після отримання Банком підтверджуючих документів про проведення операції. Написанням заяви клієнт бере на себе
обов’язок забезпечити наявність грошових коштів на рахунку у розмірі плати в дату написання заяви.
12

